
Välkommen med synpunkter! 

Syftet med detaljplanen är att 
kunna bygga ut Tölö ängar med 
fler bostäder, skola/förskola och 
idrottshall. 

Planområdet ligger i Tölö ängar i östra 
Kungsbacka. Tillfart till området blir 
från befintlig cirkulation på Hedeleden.

Marken ägs till stor del av JM som 
ska bygga bostäder och kommunen 
som ska bygga utbildningslokaler i 
form av skola, förskola och idrottshall. 
Detaljplanen skapar möjlighet att upp-
föra 120-140 bostäder i villor, radhus 
och flerfamiljshus. Naturen runt områ-
det bevaras och kommer fortsatt kunna 
nyttjas för rekreation.

Förslaget går i linje med Kungsbackas 
fördjupade översiktsplan, där området 
är utpekat som utredningsområde för 
bostäder.
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Nu kan du lämna synpunkter på förslaget. Senast 21 juni 2022 vill vi ha dina 
synpunkter. Kom ihåg att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. 

Lämna dina synpunkter via vår e-tjänst: www.kungsbacka.se/aktuella projekt

eller skicka till: 
Samhällsbyggnadskontoret 
Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

eller mejla till:         
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se 

Barnens synpunkter är viktiga! Fråga gärna barn i din närhet vad de tycker om 
förslaget.

Samrådsmöte
Vill du veta mer är du välkommen på informationsmöte i stadshuset, mötes-
rum Fjärås på entréplan. Anmäl dig via vår e-tjänst, senast måndag 30 maj.

Tid och plats: tisdag 31 maj klockan 18:00 i stadshuset

Detaljplan för bostäder och utbildningslokaler inom del av 
Tölö 6:4 m fl i Kungsbacka
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Samråd 24 maj - 21 juni 2022

Planområdet ligger strax öster Hedeleden och är 
en fortsättning på Tölö ängar.
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Samråd
Det här är första gången vi skickar ut förslaget för att få era synpunkter. När 
tiden för att lämna synpunkter är slut sammanställer vi det som kommit in 
och om det behövs gör vi ändringar i förslaget.

Detaljplaneprocessen
Arbetet med att göra en ny detaljplan är styrt av Plan- och bygglagen för att alla som 
påverkas ska få veta vad som är på gång och kunna lämna synpunkter. Det gör också att 
kommunen kan få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

Scanna QR-koden 
och läs mer på

projektets websida!

Kontaktuppgifter
Kontakta gärna: 
Anna-Karin Ljungman, planarkitekt 
anna-karin.ljungman@kungsbacka.se 
0300 83 45 23

Lisa Carlsson, exploateringsingenjör 
lisa.carlsson2@kungsbacka.se 
0300 83 54 32 

Här finns planförslaget!

Antagande
När de alla synpunkter sammanställts och de sista ändringarna har gjorts 
fattar politikerna beslut om det färdiga förslaget. Om du lämnat synpunk-
ter under samrådet eller granskningen och anser att kommunen inte tagit 
hänsyn till dem, har du rätt att överklaga detaljplanen inom tre veckor efter 
att beslutet fattats.

Laga kraft
Tidigast tre veckor efter det att politiken har antagit detaljplanen vinner den 
laga kraft. Då är det inte längre möjligt att överklaga den. Att detaljplanen 
vinner laga kraft betyder att den börjar gälla och man kan nu söka bygglov 
för att bygga inom området. 

Granskning
Det här är andra gången vi skickar ut förslaget för att samla in era synpunk-
ter. Om du skickat in synpunkter under samrådet finns de med i samråds-
redogörelsen där kommunen svarat och kanske förslagit någon ändring. Det 
här är sista möjligheten att lämna synpunkter på förslaget. När tiden för att 
lämna synpunkter är slut sammanställer vi det som kommit in och om det 
behövs gör vi ändringar i förslaget.

www.kungsbacka.se/
aktuella projekt 
(Alla planhandlingar  
inklusive utredningar) 
 
Fyren och Stadshusets 
entré, Kungsbacka 
(Planhandlingar)
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Illustration över 
bostäder, skola/
förskola och 
idrottshall.
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